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Szanowni Państwo
Pragniemy poinformować, iż po raz kolejny
nasze
stowarzyszenie
pozyskało
fundusze
z Ministerstwa Sportu w ramach programu KLUB 2020.
Program ten wspiera finansowo małe stowarzyszenia i kluby, które prowadzą systematyczne zajęcia
sportowo-rekreacyjne z dziećmi. Obok prowadzenia treningów z piłki nożnej dla orlików, młodzików
i trampkarzy, chcemy wrócić do organizacji zajęć ogólnorozwojowych z gier zespołowych ze szczególnym
uwzględnieniem koszykówki.
Do tej pory w ramach sekcji koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej
koncentrowaliśmy się na organizacji dodatkowych zajęć sportowych dla młodzieży
szkolnej w wieku 13-16 lat. Tym razem zajęcia są dedykowane najmłodszym, czyli
dzieciom z rocznika 2010 i młodszym. Każde dziecko z terenu Gminy Lyski będzie mieć
możliwość uczestnictwa w ramach wyżej wymienionych sekcji, w zorganizowanych
dodatkowych pozaszkolnych i pozalekcyjnych treningach. Zajęcia będą odbywać się
popołudniami na Orliku lub na sali gimnastycznej w Lyskach, jeden lub dwa razy w tygodniu we wtorki
i czwartki, w godzinach pomiędzy 17.00 a 19.00.
Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek 13 sierpnia o godzinie 17.00, na obiekcie Orlik 2012,
a w razie niepogody na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lyskach.
Jak wspominaliśmy fundusze pozyskane na ten cel pochodzą z Ministerstwa Sportu, dlatego też
zgłoszenie dziecka do projektu jest dobrowolne i bezpłatne. Od zapisanych uczestników wymagane
będzie jedynie systematyczny udział w zajęciach.
W ramach tego samego projektu, prowadzimy treningi z piłki nożnej dla grup
Orlików (rocznik 2010 i młodsi) oraz Trampkarzy Młodszych (rocznik 2007 i młodsi).
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, a w okresie wiosenno jesiennym drużyny
uczestniczą w rozgrywkach ligowych. Dodatkowo rozpoczynamy nabór do grupy
piłkarskiej Żaków rocznik 2012 i młodsi.
Zachęcamy dziewczęta i chłopców z powyższych roczników do zgłaszania się i udziału w zajęciach.
Jesteśmy na Facebooku:
https://www.facebook.com/graczlyski/
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